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 چکیده
 تربیت بدنیی درس بخشتیفیکي معلمان تربیت بدنی با تأکید بر ارسانهاد هدف از این تحقیق، تدوین و طراحی مدل سو

یري گنمونهي انجام گرفت. در بخش کیفی از طریق روش اوسعهت -این تحقیق به روش آمیخته و با ماهیت اکتشافیاست.
ي ریگنمونهق روش ي شد. در فاز کمی از طریآورجمعي تحقیق هادادهي عمیق، هامصاحبه براساسهدفمند و نظري و 

مون شد. در ي معادالت ساختاري مدل برخاسته از بخش کیفی آزمدلسازانتخاب شدند و از طریق  هانمونهدر دسترس 
ی و رسانه (نمونۀ ي مدیریت ورزشی، مدیریت آموزشهاحوزهاین تحقیق، دو جامعۀ آماري وجود دارد:  اولی استادانی در 

ه بهبود مستمر نفر).نتایج نشان داد ک 204ی زن و مرد استان کردستان (شامل بدن تیتربنفر)، دومی معلمان  11آماري 
که ورودي آن  شودیمگرفته  ظرندر یک چرخه  عنوانبهي ارسانهکارگیري سواد از طریق به تربیت بدنیکیفیت درس 

ي در درس ارسانهکارگیري سواد د این مدل شامل قواعد بهاست. فراین تربیت بدنیي کاربرد درس ازهاینشیپو  الزامات
ی بخشتیفیکشود براي نتایج پیشنهاد می ساست. براسا تربیت بدنیو خروجی این فرایند بهبود کیفیت درس  تربیت بدنی

ي هايورودقویت ي را همچون یک سیستم تعالی سازمانی در نظر گرفت که با تارسانهسواد  توانیم تربیت بدنیبه درس 
 ي مطلوبی را در آن شاهد بود.هایخروجی به فرایندهایش، دهجهتآن و 
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 مقدمه
ارتباطی آنقدر متنوع و متعدد  يهاي. فناورمیبریســر مو ارتباطات به العاتمروزه در عصر انفجار اطا 

در هر لحظه با هر کســی در هر جاي این کرة خاکی ارتباط برقرار  توانندیم یراحتاند که افراد بهشده

ات العپیشــرفته، انتقال اط يهاياز فناور يــریگها ابزاري بسیار قدرتمند و مفیدند که با بهرهکنند. رسانه

سبب افزایش اطالعات به اندازچشمدر ده یا بیست سال گذشته،  .)1( ندسازیدر سراسر دنیا را میسر م

در دسترسی به تولید و مصرف اطالعات، اساساً تغییر کرده است. در همین حال، نقش  ریچشمگسریع و 

، اساساً کاهش یافته است. از طرفی شهروندان کنندیمفیلترهاي سنتی که دقت و تعادل اطالعات را نظارت 

ند. از بیاموزند، مشارکت کنند و اطالعات شخصی و عمومی خود را به اشتراك بگذار توانندیمبا دانش 

یی مانند انتشار ناخواستۀ اخبار نادرست و سوء استفاده از اطالعات شخصی هااستفادهسوي دیگر، سوء 

با توجه . )2(ي امروزي را درك کنند ارسانهي پیچیدة هایژگیو ستیبایمشایع شده است و شهروندان 

پـرورش نیازمنـد تحول و  و مختلف دنیاي امروز، نهاد آموزش يهاییرات پرشتاب در عرصهتغاین به 

پرورش نسـل فرداي کشور  و توجهی دو صد چندان است تا بتواند وظایف اساسی خود را در آموزش

ـا ب »پرورش و سـند تحـول بنیـادین آموزش«بایسـته و شایسـته انجـام دهـد. ایـن مهـم در  ياگونهبه

مطرح  »کالبدي يهارساختیآموزشـی و درسـی و ز يـزیربهسـازي و تحـول در نظـام برنامـه«عنـوان 

ها در تعلیم و ، نقش رسانهتحول بنیادین آموزش و پرورش اسـت. یکی از ابعاد مورد توجه در سند شده

عمومی جمهوري اسالمی  واقع در مبانی نظري تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی و تربیت است. در

محسوب  اصلی یکی از چهار رکن یردولتیپرورش، خانواده و نهادهاي غ و ایران، رسانه در کنار نظام آموزش

مطابق با تعریف  .)3(ي ضرورت دارد ارسانهو براي تحقق اهداف متعالی این سند، آموزش سواد  شودیم

کارگیري چارچوبی براي دسترسی، تحلیل، ارزشیابی و به ياسواد رسانه، )1CML (يامرکز سواد رسانه

 اي قرنتولید پیام که براي رشد فرهنگ رسانه يها. در واقع گسترش تفکر انتقادي و مهارتاست رسانه

، ارزیابی، واکنش و رفتار يپرسشگر يامرحلهچهاریند ااي از راه  فرسواد رسانه مورد نیاز است.ویکم بیست

دست یابند.  ياتا به توانمندي در دسترسی، تحلیل، ارزشیابی و تولید پیام رسانه کندیبه افراد کمک م

که از تعامل انتقادي با  اندکردهیی توصیف هامهارت صورتبهي را ارسانه) سواد 2018( 2بولگر و داویسون

 دهندیمیی براي مقابله با اخبار جعلی ارائه هاراهو  کندیمپشتیبانی  هارسانهتوسط  شدهارائهاطالعات 

                                                           
1. Center for media literacy 
2. Bulger and Davison 
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ي عبارت است از نوعی درك مبتنی بر مهارت که براساس آن ارسانهکلی در تعریفی، سواد  طوربه. )4(

  .)6(و تولیدات آنها را شناخت و از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد  هارسانهانواع  توانیم

مناسب  يبرداربراي بهره يسازنهیزمو  يادر اسناد آموزش و پرورش، بر ترویج و تعمیق سواد رسانه  

ي ریگهرهبي ارتباطی و هايفناورو همچنین جایگاه و نقش تربیتی رسانه و  از محیط نوظهور یادگیري

 منظور پیشگیري و کنترل آثار و پیامدهاي نامطلوب آن،هوشمندانه از آن و مواجهۀ فعال و آگاهانه به

و  شوندیمجا زمان ممکن جابه نیترعیسر. در دنیاي ارتباطات امروزي که اطالعات در کید شده استأت

نیز  آموزاندانشرو هستند، معلمان و بیشتر افراد جامعه براي دسترسی به اطالعات با کمترین مشکل روبه

 متالرشد و س ارکان از مدارس درتربیت بدنی  و ورزش لۀمقو. )9(نیستند  مستثنااز این قضیه 

تربیت بدنی درس است.  المنخبه و س یآموزاندانشمد و داشتن اآموزان و مکملی براي آموزش کاردانش

میت مساوي با از نظر ضوابط آموزشی تقریباً مشابه سایر دروس دیگر است، اما در عمل از نظر ارزش و اه

یرا در سایر دروس نیست. شاید پایین بودن ارزش این رشته به ماهیت عملی بودن آن مربوط باشد، ز

 يهاهیرفتن پا الع با باجسمانی است و این موضو يهاتیذهنی برتر از فعال يهاتیآموزشی، فعال يهابرنامه

گاه درس تربیت که عوامل مؤثر بر ارتقاي جای دهدینشان منتایج . )10( کندیتحصیلی بیشتر نمود پیدا م

طور کلی عامل تخصص معلمان در صدر عوامل مؤثر در کرد. به يبندعامل طبقهپنج  در توانیبدنی را م

ی معلمان، ارتقاي سطح مهارتی و تحصیل دهدیدرس قرار دارد. این موضوع نشان ماین  ارتقاي جایگاه 

آموزان، روش تدریس اهداف درس تربیت بدنی، مهارت در انتقال درست آنها به دانشمیزان آگاهی آنها از 

توجه به ضرورت  با. )11( درس تربیت بدنی تأثیرگذار استی بخشتیفیکو  و داشتن کتاب راهنما در ارتقا

جد شرایط و از معلمان وا يریگدرس تربیت بدنی، بهره یبخشتیفیو اهمیت نقش نیروي انسانی در ک

 منظوربهمهم  يهااز اقدام ي الزم را داشته باشند،ارسانهکه دانش سواد متخصص ورزش در مدارس 

مؤثرترین عنصر انسانی  تواندیمتربیت بدنی گفت معلم  توانیم دیتردیب. است این درسبه  یبخشتیفیک

 . )10(است  یدرسواحد ئول اصلی اجراي این زیرا او متولی و مس، باشد این درسدر ارتقاي جایگاه 

ي امجموعه آموزاندانشي به معلمان و ارسانه) در تحقیق خود دریافتند که سواد 2019( 1رنر و کريک

روي آنها ظاهر براي تحلیل، نقد و واکنش به اطالعاتی که در روبه هامهارت. این دهدیمرا ارائه  هامهارتاز 

ي اجتماعی هارسانهو  کنندیمي تلویزیونی که تماشا هابرنامه، خوانندیم، در متون دیجیتالی که شوندیم

                                                           
1. Cherner & Curry 
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 کمک نیترمهمي شاید ارسانه)، دریافتند که سواد 2019( 1 . میهان، ري و ولز)12(آنها، الزم هستند 

 2. فورتیونا)13(ی براي آموزش فعلی معلمان باشد، حتی اگر الزم باشد، باید در برنامۀ درسی راه یابد آموزش

اجتماعی و با استفاده  ارتباطات از طریق فرا خواندن توانندیم ) در تحقیق خود دریافت که معلمان2018(

 آموزاندانششود سبب می نهایتکه در  یادگیري باشند و ي، مشوق آموزشارسانه سواد آموزشی برنامۀ از

) در تحقیقی 2015( 3. دادلی)14(باالتري از درك مطلب، مطالعات خود را انجام دهند  بتوانند در سطوح

آموزشی باید در جهت  النک يهااستیسدر مدارس پرداخت و بیان کرد که  تربیت بدنیبه بررسی درس 

تربیت درس  يهارساختیز و اماکن عۀتوس منظوربهمدارس باشد. مدیران باید  تربیت بدنی عۀ درستوس

ي ارتباطی هايفناور)، در تحقیق خود دریافتند که توسعۀ 1397مقصودي و واحد (. )15( کنند الشت بدنی

ي اجتماعی، ضمن ایجاد شکل جدیدي از مدل ارتباطی، هارسانهو اطالعاتی از جمله اینترنت و ظهور 

را دچار تحول اساسی کرده است. در چنین فضایی لزوم  هارسانهي این هاامیپنحوة مقابلۀ کاربران با 

و طاهري  زادهیتق. )17( کندیمي اجتماعی اهمیتی مضاعف پیدا هارسانهي کاربران از سواد مندبهره

ضرورت پرداختن به این آموزش  نیترمهمي ارسانهي آموزش سواد سازیبوم) در تحقیقی دریافتند، 1395(

  .)18(در مدارس است 

ي هاتازهي اجتماعی و دسترسی به هاشبکهی، عضو بودن در جمعارتباطامروزه دسترسی به وسایل 

ي هایگوشۀ لیوسبهافراد  کهيطوربهشده است،  ترآساندور،  چنداننهکتاب و مقاالت به نسبت سالیان 

 توانندیمي اجتماعی نزدیک به افکار و عقاید و رستۀ کاري خود هاکانالو  هاگروههمراه خود با عضویت در 

ي کاري هاتیفعالي کاري خود را به اشتراك بگذارند و از نظرها، عقاید و هاتیفعالو  هابرنامهنظرها، 

کارگیري چنین روش تعلیمی اما قبل از اینکه معلمان بتوانند شروع به بهاه شوند و بهره ببرند. دیگران آگ

ي را درك کنند، زیرا بیشتر بزرگساالن با یادگیري این دانش بزرگ ارسانهکنند، ابتدا خودشان باید سواد 

یی با مقیاس عظیم براي هاتالش. متأسفانه، اندنگرفته، و نیز چگونگی تدریس آن را هم یاد اندنشده

با چنین رویکردي، نقش  تعلیمی و نه سیاسی پذیرفته نشده است. طوربههنوز نه  هامهارتپیشرفت این 

معلم نه حمایت از یک دیدگاه خاص است و نه ارائۀ نظرهاي دستوري، بلکه ترویج و بازتاب در متون 

براي روشن ساختن  آموزاندانشحلیلی است که به ي تهامهارتو  هاپرسشي و توسعۀ نوعی از ارسانه

                                                           
1. Meehan, Ray & Wells 
2. Fortuna 
3. Dudley 
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ي، بنددسته. عدم استفاده از مدل یا الگوي خاصی براي شناسایی، )2( کندیمکمک  شانیهادگاهید

، که از ملزومات تربیت بدنیاز سوي معلمان  هارسانهو استفاده از مطالب مندرج در  لیوتحلهیتجز

مدلی را طراحی کند که این  کندیمدر مدارس است، محقق را مجاب  تربیت بدنیی درس بخشتیفیک

ی و در کمترین زمان ممکن به مفیدترین و کارامدترین راحتبهقشر بتوانند با استفاده و پیروي از آن 

ی خشبتیفیکموضوعات کاربردي در رستۀ کاري خود دست یابند و در نهایت تأثیر ابعاد این مدل را در 

تربیت ي معلمان ارسانهطراحی مدل سواد شاهد باشند. بنابراین هدف کلی این تحقیق  تربیت بدنیدرس 

  .استدر مدارس  تربیت بدنیی درس بخشتیفیکبا تأکید بر  بدنی

 

 روش شناسی 

ي ارسانهاین تحقیق با ماهیت اکتشافی و با هدف بسط دانش و شناخت وضعیت موجود در خصوص سواد  

در دستۀ  رونیازاانجام گرفته است.  تربیت بدنیی درس بخشتیفیکبا تأکید بر  تربیت بدنیمعلمان 

 وجوي داده، داراي ماهیت ترکیبیگیرد. همچنین این تحقیق بر مبناي جستیمقرار  ياتوسعهتحقیقات 

ي آن پژوهش کمی اهافتهمتوالی است؛ یعنی ابتدا تحقیق کیفی و براساس ی -از نوع آمیختۀ اکتشافی

اساس این طرح ر. تحقیق حاضر با رویکرد طرح اکتشافی توسعۀ ابزار به انجام رسیده که بدگیریمانجام 

با هم انجام  همزمانابتدا جنبۀ کیفی تحقیق و سپس تحقیق کمی و در نهایت تفسیر نتایج کیفی و کمی 

استفاده ) 2با رویکرد کالسیک (بارنی گلیزر )GT1بنیاد (نظریۀ دادهروش در بخش اول این تحقیق از . گرفت

ي کمی براي تکمیل هادادهشده، از لیوتحلهیتجزي هادادهاساس نظریۀ برخاسته از ردر بخش دوم، بشد. 

اساس مدل برخاسته از نتایج کیفی، رو همسو با نتایج تحقیق کیفی استفاده شد. در این مرحله ب

در  هاپرسشنامه. سپس این برگرفتي موجود در نظریه را در هافهمؤلي تنظیم شد که ابعاد و اپرسشنامه

ي معادالت ساختاري، مدل مدلسازاساس ر) توزیع شد و بتربیت بدنیمعلم درس  204( هانمونهبین 

 ي کیفی آزمون شد. هادادهبرخاسته از 

در این تحقیق، دو جامعۀ آماري وجود دارد: اولین مورد استادانی در حوزة مدیریت ورزشی، مدیریت 

، که نمونۀ آماري در این جامعه تربیت بدنیآموزشی، رسانه و ارتباطات و کارشناسان حوزة ستادي درس 

ه در این جامعه، زن و مرد استان کردستان بودند ک تربیت بدنینفر رسید. دومین مورد معلمان  11به 

                                                           
1. Grounded Theory 
2.  Barney G. Glaser 
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ي براي انجام ریگنمونهمنظور نمونه در نظر گرفته شد. در مرحلۀ کیفی تحقیق، به عنوانبهنفر  204

استفاده  2برفیي گلولهریگنمونهو تکنیک  1هدفمند غیرتصادفی يریگنمونهي عمیق از روش هامصاحبه

ي هایژگیواع نظري و کفایت رسید. تا جایی تداوم یافت که تحقیق به اشب يریگنمونه واقع در .شد

 اساسربارائه شده است. در مرحلۀ دوم تحقیق (بخش کمی)،  1تحقیق در جدول  شوندگانمصاحبه

سؤال، که روایی  13ي طراحی شد مشتمل بر اپرسشنامههاي برخاسته از نظریه و مدل تحقیق، مؤلفه

متخصصان مدیریت ورزشی کشور تأیید شد. همچنین نفر از استادان و  15صوري آن پس از اعمال نظرهاي 

محاسبه شد. در نهایت این پرسشنامه بین  7/0، باالي 3شدة الوشهروایی محتوایی براساس فرمول ارائه

ادارة آموزش و پرورش استان (زن و مرد) شاغل در  تربیت بدنیهاي تحقیق که همگی معلمان نمونه

شده توسط منظور برآورد حجم نمونه از روش ارائهبهتوزیع شد.  الکترونیکی، صورتبهکردستان بودند، 

 تکمیل و دریافت شد.پرسشنامه  204تعداد  . در نهایت)20() استفاده شد 1987( 4بنتلر و هو

 
 قیتحق) شوندگانمصاحبهکنندگان (مشارکت يهایژگیو. 1 جدول

ف
ردی

 

 سمت فعلی
رشتۀ 

 تحصیلی
سطح 

 تحصیالت
سابقۀ 
 فعالیت

 حوزة فعالیت

 دانشگاهی اجرایی
معاونت تربیت بدنی ادارة  1

 کل(آ.پ) 
مدیریت 
 ورزشی

کارشناسی 
 ارشد

  * سال 11

بدنی ادارة رئیس ادارة تربیت  2
 کل(آ.پ)

مدیریت 
 ورزشی

کارشناسی 
 ارشد

  * سال 12

کارشناس تربیت بدنی ادارة  3
 کل(آ.پ)

فیزیولوژي 
 ورزشی

کارشناسی 
 ارشد

  * سال 8

علوم  يآموزانشدرئیس هیأت ورزشی  4
 ورزشی

 کارشناسی
  * سال 10

مدیریت  معلم و خبرنگار ورزشی 5
 ورزشی

 دکتري
 * * سال 8

و  دانشگاه علمیهیأت  عضو 6
 خبرنگار ورزشی

مدیریت 
 ورزشی

 دکتري
 * * سال 20

 

                                                           
1. Purposive 
2. Snow ball 
3. Lawshe 
4. Bentler and Chou 
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 قیتحق) شوندگانمصاحبهکنندگان (مشارکت يهایژگیو. 1 جدولادامۀ 

ف
ردی

 

 سمت فعلی
رشتۀ 

 تحصیلی
سطح 

 تحصیالت
سابقۀ 
 فعالیت

 حوزة فعالیت

 دانشگاهی اجرایی
مدیریت  دانشگاه علمی هیأت عضو 7

 ورزشی
 دکتري

  * سال 10

مدیریت  دانشگاه علمیهیأت  عضو 8
 ورزشی

 دکتري
  * سال 5

مدیریت   علمی دانشگاهعضو هیأت  9
 ورزشی

 دکتري
 * * سال 22

علوم  دانشگاه علمیهیأت  عضو 10
 ارتباطات

 دکتري
 * * سال 12

مدیریت  دانشگاه علمیهیأت  عضو 11
 آموزشی

 دکتري
 *  سال 24

 
 هاداده لیوتحلهیتجزي هاروش

این تحقیق فاقد فرضیه بود و تنها سؤاالت تحقیق وجود داشت. بنابراین در مرحلۀ اول پس از مطالعۀ     
ي هادادهتحلیل منظور با متخصصان امر، به عمیق يهامصاحبهي و مبانی نظري و انجام ابرنامهاسناد 
در بخش کمی براي . استفاده شدي) سازمفهومي و کدگذار( ادیبندادهاز روش  آمدهدستبهکیفی 

گویۀ  13ساخته طراحی شد. این پرسشنامه داراي اعتبارسنجی مدل کیفی، یک پرسشنامۀ محقق
هاي کمی مورد نیاز براي تأیید اساس آن دادهربارزشی لیکرت از خیلی موافقم تا خیلی مخالفم بود که پنج

 ي معادالت ساختاريمدلساز) و CFA(1تأییديتحلیل عاملی  دست آمد و از طریقجنبۀ کیفی تحقیق به
)SEM ،(شدند. لیوتحلهیتجزهاي این مرحله از تحقیق داده 

 

 هاي تحقیق  یافته

 تربیت بدنیي در درس ارسانهي سواد ریکارگبهقواعد مقولۀ  ،شودیممشاهده  2که در جدول طورهمان

ذکر است که در تالش اولیه براي انتخاب  شایان. ده استعنوان مقولۀ مرکزي تحقیق در نظر گرفته شبه

ها بسیار کم شده بود)، محقق با که ظهور کدهاي جدید در مصاحبه هشتماین مقوله (پس از مصاحبۀ 

میدانی و نیز مرتب کردن  يهاادداشتیرجوع و مقایسۀ چندبارة پیشامدها و مفاهیم ظاهرشده در 

                                                           
1. Confirmatory Factor Analysis(CFA) 
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 يهارا مقوله يارسانهي و لزوم آموزش سواد ارسانهسواد  ناآشنایی با مفهومنظري، دو مقولۀ  يهاادنوشتی

 عنوان مقولۀ مرکزي تحقیق تشخیص داد. بالقوه براي در نظر گرفته شدن به

 ي اصلی و فرعیهاهقولم. 2جدول 

 ي آنهامقوله ابعاد
ي کاربرد سواد ازهاینشیپالزامات (

 )تربیت بدنیي در درس ارسانه
 يارسانهتمایل به کاربرد سواد  •
 کاربرد رسانه در زندگی امروزي •
 يارسانهنیازمندي آموزش امروزي تربیت بدنی به سواد  •
 يارسانهشناخت سواد  •

ي سواد ریکارگبهمفهوم اصلی (قواعد 
 )تربیت بدنیي در درس ارسانه

 توجه به بعد بصري •
 يارسانهي سواد مندقاعده •
 ي نوین و الزامات آنهارسانهورود به عصر  •
 يارسانهآگاهی به کاربرد و اجزاي سواد  •

تربیت پیامدها (بهبود کیفیت درس 
 )بدنی

 تربیت بدنیاثربخشی درس  •
توانمندسازي مواد درسی تربیت بدنی از طریق سواد  •

 يارسانه
 يارسانههدفمند کردن و فراگیري سواد  •

بازخورد مستمر نتایج کاربرد سواد 
 يارسانه

تربیت ي در درس ارسانهسواد کارگیري ردگیري نتایج به •
 بدنی

ي مستعد هاحوزهی به بخشتیاولوو  هابرنامهاصالح  •
 يارسانهکاربرد سواد 

 

) 1گرفته، مدل نهایی تحقیق (شکل ي انجامهامصاحبهاز  آمدهدستبهي هاداده لیوتحلهیتجزپس از 

استخراج شد. در تشریح این مدل باید گفت که بهبود مستمر کیفیت درس تربیت بدنی از طریق 

و  الزامات«گرفته شده است که ورودي آن  در نظریک چرخه  عنوانبهي ارسانهکارگیري سواد به

ي، ارسانهنند تمایل به کاربرد سواد است که شامل مفاهیمی ما» ي کاربرد درس تربیت بدنیازهاینشیپ

ي و شناخت سواد ارسانهکاربرد رسانه در زندگی امروزي، نیازمندي آموزش امروزي تربیت بدنی به سواد 

شامل مفاهیمی  تربیت بدنیي در درس ارسانهي سواد ریکارگبهي است. فرایند این مدل قواعد ارسانه

ي نوین و الزامات آن و آگاهی هارسانهي، ورود به عصر ارسانهاد ي سومندقاعدهمانند توجه به بعد بصري، 

شامل اثربخشی  تربیت بدنیي است. خروجی این مدل بهبود کیفیت درس ارسانهبه کاربرد و اجزا سواد 

ي است. ارسانهو هدفمند کردن و فراگیري سواد  تربیت بدنی، توانمندسازي مواد درسی تربیت بدنیدرس 
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نجا که مدل نهایی همانند یک چرخه است، یک حلقۀ بازخورد براي آن در نظر گرفته شده در نهایت از آ

ي است که مفاهیمی مانند ردگیري نتایج ارسانهاست که شامل بازخورد مستمر نتایج کاربرد سواد 

ي مستعد هاحوزهی به بخشتیاولوو  هابرنامهو اصالح  تربیت بدنیي در درس ارسانهکارگیري سواد به

 .ردیگیبرمي را در ارسانهکاربرد سواد 

 
 ي)ارسانهکارگیري سواد از طریق به تربیت بدنی. مدل نهایی (چرخۀ بهبود مستمر کیفیت درس 1شکل 
 

ي تحقیق، در بخش کمی را هانمونهشناختی ویژگی جمعیت 3، جدول آمدهدستبهدر ادامه نتایج    

 در تحقیق است. کنندهشرکتکه شامل جنسیت، سن، تحصیالت و سابقۀ کاري افراد  سازدیمنمایان 
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 ي تحقیقهانمونهشناختی . ویژگی جمعیت3جدول 
جمعیت شناختی مؤلفه  درصد فراوانی  
سال) برحسبسن ( سال 25زیر    9 4/4  

29تا  25  18 8/8  
30- 34  58 4/28  
35- 39  75 8/36  

سال به باال 39  44 6/21  
8/58 120 مرد جنسیت  

2/41 84 زن  
 0/1 2 کاردانی تحصیالت

 8/33 69 کارشناسی
 9/54 112 ارشد

 3/10 21 دکتري
 2/14 29 سال 5زیر  سال) برحسبسابقه (

9- 5 73 8/35 
14-10 37 1/18 
19-15 20 8/9 

 1/22 45 به باال سال19  
 

 ياسازهبررسی پایایی و روایی 

. دهستن7/0باالي  (CR)داراي پایایی ترکیبی  رهایمتغمشخص است، همۀ  4که در جدول طورهمان    

این پایایی ترکیبی نشان از قابل قبول بودن پایایی هر سازه تحقیق دارد. همچنین با توجه به مقدار 

 AVEاست و با توجه به اینکه مقادیر  آمدهدستبه AVEتر از که پایین ASVو  MSVبراي  آمدهدستبه

که روایی همگرایی پرسشنامۀ  استبیشتر است، این مطلب مؤید این  5/0مربوط به هر سازه تقریباً از 

  .استحاضر مورد تأیید 

 . ارزیابی مدل بیرونی (پایایی، روایی همگرایی و روایی واگرایی)4جدول 
متغیرهاي 

 پنهان
هاهیگو  λ t CR AVE MSV ASV 1 2 3 4 

ها
مد

پیا
 

x4 572/0   0/871 0/693 0/491 0/395 0/833    
x3 721/0  194/7  

x2 780/0  456/7  

x1 719/0  181/7  

ت 
اما

الز
یپ(

ینش
ها

از
(

 x8 790/0   0/794 0/493 0/306 0/254 0/485 0/702   

x7 775/  38/11  

x6 772/0  32/11  

x5 789/0  60/11  
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ی 
صل

م ا
هو

مف
عد

قوا
)

( 
x11 838/0   0/863 0/611 0/533 0/405 0/678 0/471 0/782  

x10 886/0  37/14  

x9 770/0  27/12  

رد 
خو

باز
مر

ست
x13 686/0 م   0/703 0/543 0/533 0/443 0/701 0/553 0/730 0/737 

x12 784/0  29/8  

 
 ي مرتبۀ اولدییتأي برازش تحلیل عاملی هاشاخص. 5جدول 

مقادیر  شاخص
 شدهبرآورد

مقادیر  شاخص
 شدهبرآورد

مقادیر  شاخص
 شدهبرآورد

مقادیر  شاخص
 شدهبرآورد

CMIN 309/108 RMR 032/0 CFI 960/0 RMSEA 064/0 
DF 59 GFI 927/0 TLI 948/0 HOELTER 

05/0 
147 

CMIN
/DF 

836/1 AGFI 888/0 NFI 918/0 HOELTER 
01/0 

164 

 

 
 ي مرتبۀ اول در حالت استاندارددییتأ. تحلیل عاملی 2شکل 
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، شاخص برازش 83/1ي نسبت خی دو برابر با هاشاخصگویاي این مطلب است که  5نتایج جدول 

 NFI ،TLI، ي برازش تطبیقیهاشاخص و 88/0و  92/0برابر با  GFI ،AGFI، 03/0برابر از  RMRمطلق 

معنی در حد مطلوبی قرار دارند؛ بدین 1/0کمتر از  RMSEAو شاخص  96/0و  95/0، 92/0برابر با    CFIو 

شده براي آن قابل قبول است. که مدل تحقیق حاضر برازش مطلوبی دارد و ساختار عاملی در نظر گرفته

همچنین شاخص هالتر  .کنندیم دأییتي حاصل از تحقیق مدل نظري تحقیق را حمایت و هادادهعبارتی به

  . )23 ،24(ي برآورد کرده است ریگنمونهنفر براي کفایت  147حداقل حجم نمونه را  05/0در سطح 

ي هاشاخصدر ادامه با توجه به اینکه مدل بیرونی در تحلیل عاملی مرتبۀ اول قابل قبول و همچنین 

 ي مرتبۀ دوم بررسی شده است.ریگاندازهمدل  3برازش مناسب بود، در شکل 

 

 
 استاندارد ي مرتبۀ دوم در حالتریگاندازه. خروجی مدل  3شکل

 
  



 951   ...                 تربیت بدنیي معلمان تربیت بدنی با تأکید بر کیفیت بخشی درس ارسانهطراحی مدل سواد 

 

 ي مرتبۀ دومریگاندازهي برازش مدل هاشاخص. 6جدول 
مقادیر  شاخص

 شدهبرآورد
مقادیر  شاخص

 شدهبرآورد
مقادیر  شاخص

 شدهبرآورد
مقادیر  شاخص

 شدهبرآورد
CMIN 108/994 RMR 032/0 CFI 962/0 RMSEA 062/0 

DF 61 GFI 926/0 TLI 951/0 HOELTER 
05/0 

150 

CMIN/
DF 

1/787 AGFI .89 NFI 918/0 HOELTER 
01/0 

167 

 

، شاخص برازش 78/1دو برابر با ي نسبت خیهاشاخصگویاي این مطلب است که  6نتایج جدول 

و  NFI ،TLI، ي برازش تطبیقیهاشاخص و 89/0و  92/0برابر با  GFI ،AGFI، 03/0برابر  RMRمطلق 

CFI    و شاخص  96/0و  95/0، 92/0برابر باRMSEA  معنی در حد مطلوبی قرار دارند، بدین 1/0کمتر از

شده براي آن قابل قبول که مدل تحقیق حاضر داراي برازش مطلوبی است و ساختار عاملی در نظر گرفته

همچنین شاخص  .کنندیم دأییتي حاصل از تحقیق مدل نظري تحقیق را حمایت و هادادهعبارتی است. به

 ،24(ست  ي برآورد کرده اریگنمونهنفر براي کفایت  150م نمونه را حداقل حج 05/0 در سطحهالتر 

23(. 
 يریگاندازه. نتایج مسیرهاي مدل 7جدول 

 مسیرهاي مدل
 بتا

 استانداردشده
 خطاي
 معیار

 نسبت
 بحرانی

 سطح
 يدارامعن

 نتیجه

 دییتأ *** 073/5 095/0 60/0 الزامات
 دییتأ *** 060/7 154/0 83/0 کارگیري)مفهوم اصلی (قواعد به

 دییتأ *** 180/7 170/0 81/0 پیامدها
 دییتأ    88/0 بازخورد مستمر

 
 ي در بین معلمان،ارسانهسواد  متغیر شدةاکتشاف بعد چهار که این است بیانگر 7و جدول  3شکل  

ترتیب داراي ضریبی برابر کارگیري)، پیامدها و بازخورد مستمر بهمفهوم اصلی (قواعد به الزامات، یعنی

با  8و جدول  3. همچنین براساس شکل داعتبار کافی هستنبوده و داراي 88/0و  81/0، 83/0، 60/0

ي در بین معلمان ارسانهبراي ابعاد سواد  96/1، باالي t-valueتمامی مقادیر نسبت بحرانی یا  نکهیاتوجه به 

 شوند.  می دییتأمحاسبه شد، داراي اعتبار الزم هستند و 
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 يریگجهینتبحث و 

ها و پیامدهاي آن طور وسیعی بر انتخابدریافتی، به که کیفیت اطالعات کندیدر جهانی زندگی م انسان

براي تعیین  شیهاییاساسی و توانا يهايبراي بهره بردن از آزاد آنهمچنین در ظرفیـت  ،گذاردیاثر م

فناورانـه در ارتباطات راه دور،  يهـاشـرفتیپ ۀواسطدارد. به ياکنندهنیینقش تع ،سرنوشت و توسعه

مقادیر زیـادي از اطالعات و دانش را در دسترس شهروندان قرار  ،اتدهندگان اطالعها و دیگر ارائهرسانه

رزیابی شـده اسـت کـه ا سبب. این پدیده شودییـا توسـط شهروندان به اشتراك گذاشته م دهندیم

به چـالش  ون نقـض حـق آزادي بیان و دسترسی به اطالعاتارتباطات و قابلیت اطمینان اطالعـات، بـد

مدنی را  آموزش یکـه جنبش شـودیاحسـاس مـ ياتبـدیل شـود. در ایـن زمینـه نیاز به سواد رسانه

 .)25( کنندیی تغییر نقش ایفا معنـوان عامـل اصلکه در آن معلمان بـه دهدیشکل م

بخشی معلمان تربیت بدنی با تأکید بر کیفیتي ارسانهطراحی و تدوین مدل سواد هدف از این تحقیق،      

در  .بنیادي انجام گرفت -و با ماهیت اکتشافیآمیخته  این تحقیق با روش تحقیقبود.  درس تربیت بدنی

ي کاربرد درس ازهاینشیپو  الزامات. ورودي (1مرحلۀ کیفی، مدل نهایی شامل چهار مفهوم اصلی بود: 

. خروجی (بهبود کیفیت 3ي در درس تربیت بدنی)، ارسانهکارگیري سواد . فرایند (قواعد به2)، تربیت بدنی

ي). منطقی که براي مدل در ارسانه. بازخورد (بازخورد مستمر نتایج کاربرد سواد 4)  و تربیت بدنیدرس 

ازمانی مدلی است که مدل تعالی ساست.  EFQM1نظر گرفته شده بود، شامل مدل تعالی سازمانی 

 ۀتا با مقایس کندیها کمک م. این مدل به سازمانکندیم يریگاندازه ها را ارزیابی و عملکرد آنها راسازمان

ها ها را شناسایی کنند، سپس با بررسی علل وقوع این تفاوتوضعیت موجود و مطلوب خود تفاوت

براي بهبود خروجی یک  یچارچوب . این مدلدکننو آنها را اجرا  بیابندبهبود وضع موجود را  يهاحلراه

ي کاربرد سواد ازهاینشیپ. در تحقیق حاضر بخش ورودي مدل، که شامل الزامات و )26( است سازمان

ی و راهبرد و مشخط، کارکنان، معادل توانمندسازها که شامل شدیم تربیت بدنیي در درس ارسانه

، در نظر گرفته شده است. قسمت فرایند مدل حاضر، شامل قواعد استو منابع در مدل تعالی  هامشارکت

، با قسمت فرایند انجام کار در مدل تعالی در نظر گرفته تربیت بدنیي در درس ارسانهکارگیري سواد به

، است تربیت بدنیی درس بخشتیفیکشده است. همچنین قسمت خروجی مدل تحقیق که شامل بهبود 

، مشتري، جامعه و نتایج کلیدي عملکرد، در نظر گرفته کارکنانی، شامل نتایج با قسمت نتایج مدل تعال

                                                           
1.  European Foundation for Quality Management 
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 شودیم شده است. در نهایت مجموع سه مرحلۀ قبلی در مدل تعالی به نوآوري و یادگیري در سازمان منجر

ي، منطبق بر ارسانهکه در مدل تحقیق حاضر مرحلۀ بازخورد، شامل بازخورد مستمر نتایج کاربرد سواد 

 .استاین مرحله از مدل تعالی سازمانی 

که بهبود مستمر کیفیت درس  شودیمدر بحث نتایج کیفی این تحقیق و در تشریح این مدل بیان       

یک چرخه در نظر گرفته شده است که ورودي  عنوانبهي ارسانهکارگیري سواد از طریق به تربیت بدنی

ي حاضر، الزامات و هاافتهاست. براساس ی» بیت بدنیي کاربرد درس ترازهاینشیپو  الزامات«آن 

 آنهاي در درس تربیت بدنی داراي چهار شاخص است که از بین ارسانهکارگیري سواد ي بهازهاینشیپ

براي آنکه مخاطبان داراي بیشترین اهمیت بوده است.  78/0کاربرد رسانه در زندگی امروزي با بار عاملی 

باید دانش و آگاهی خود را به سطوح باالتر افزایش  ،ها نسپارندبه دست رسانهاختیار و کنترل خود را 

واقع یادگیري معناداري داشته باشند و بتوانند روابط  نهایت دست به تولید علم بزنند و در دهند و در

تا درك کنند  کندیبه شهروندان کمک م ياسواد رسانه .حاکم میان اجزا و عناصر پیام را درك کنند

و بر  دهندی، به فرهنگ عمومی شکل مکنندیو باورهاي مردم نفوذ م هانشیها چگونه به برسانه

ي با بار عاملی ارسانه. شاخص دیگر، تمایل به کاربرد سواد )27( گذارندیها تأثیر مانسان يهايریگمیتصم

، کنندیرا کسب م ياسواد رسانه يهامعلمان و استادانی که مهارتبود. این شاخص نشان داد  72/0

 يهاآموزشی و برنامه يهامیان برنامه ۀاطالعات تأثیرگذار تبدیل شوند و فاصل دهندگانبه اشاعه توانندیم

ن (مخاطبان) منتقد و تیزبینی با تفکر انتقادي مبدل کنندگانهایت به مصرف اجتماعی را بردارند تا در

، اشاره به 72/0ي با بار عاملی ارسانهبه سواد  تربیت بدنی. شاخص نیازمندي آموزش درس )27( شوند

 تأثیراتبراي مقابله با  ياضرورت تسلط بر مهارت سواد رسانه شوندگانمصاحبهاین موضوع دارد که 

» ياآموزش سواد رسانه«اما با وجود این آگاهی،  .کنندیاند و بر آن تأکید مها را درك کردهرسانه ۀناخواست

حقیقات و وزارت علوم، ت«، »پرورش و وزارت آموزش«قرار گرفته است. اگر  یتوجهیدر کشورمان مورد ب

عنوان متولیان اصلی امر آموزش در کشور در نظر بگیریم، بررسی عملکرد را به» ملی ۀرسان«و » فناوري

در  ياکه تاکنون گامی جدي و علمی در جهت آموزش و ارتقاي سواد رسانه دهدیاین سه نهاد نشان م

در  ياراي آموزش سواد رسانهمحدود ب يهاتیکشور برداشته نشده است؛ مگر مواردي جزئی در قالب فعال

درصد در  57/0. عامل مهم دیگري که در این مدل به مقدار )28( فضاي مجازي و گاهی هم تلویزیون

 تربیت بدنیي معلمان ارسانهبود، شناخت سواد  رگذاریتأثي ارسانهکارگیري سواد ي بهازهاینشیپتبیین 

نسبتاً نوظهور  يادهیها در کشور، پددر ایران با وجود فراگیري رسانه ياآموزش سواد رسانهمدارس است. 
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کمک به معلمان جدید  عنوانبهي را ارسانه)، آموزش سواد 2019میهان و همکاران (. شودیمحسوب م

، نیازمند تشویق آنهاان آتی آموزمعلمان آینده و دانش .براي رساندن صدایشان به همۀ مردم معرفی کردند

نظران صاحب. )29(ي خود هستند ارسانهبراي بررسی منابع، تأمل در مفروضات خود، آگاهی از عادات 

 مهارت و توانایی ضروري براي زیستن در عصر حاضر که عصر عنوانرا به ياارتباطات و رسانه، سواد رسانه

). این الزامات در تحقیقات میهان و همکاران 38( کنندیمطرح ماست، گرفته  ارتباطات و اطالعات نام

)، 1396، علیخانی و کریمی ()2014( 2تاي )،2018و همکاران ( 1)، برگستروم2018)، فورتیونا (2019(

) مورد توجه قرار گرفته 1395) و نیازي و همکاران (1396)، حسینی و شبیري (1395و طاهري ( زادهیتق

 .)14،1 ،18 ،27 -31(است 

ي ارسانهکارگیري سواد ي تحقیق نشان داد که بعد فرایند مدل که حکایت از قواعد بههاافتههمچنین ی    

ي توجه به بعد بصري و هاهیگو آنهاتوسط معلمان تربیت بدنی دارد، داراي چهار شاخص است که از بین 

داراي بیشترین  79/0ي توسط معلمان تربیت بدنی با بار عاملی ارسانهآگاهی از کاربرد و اجزاي سواد 

) در تحقیق خود به ضرورت استفاده از اطالعات تصویري در 1395زاده و طاهري (اهمیت هستند. تقی

وقتی متن با تصویر همراه  اندداده. در همین زمینه تحقیقات مختلف نشان )18( اندکردهآموزش اشاره 

در این تحقیق  شوندگانمصاحبهبیشتر  .)32( دشوی، پردازش اطالعات و فرایند یادگیري تسهیل مشودیم

 آموزاندانشکیفیت آموزش را بهبود بخشد و  تواندیماذعان داشتند که توجه به بعد بصري در آموزش 

اشاره داشتند که تأثیرات  آنهابیشتري براي یادگیري و استفاده از آن در برنامۀ عملی خود داشتند.  رغبت

تربیت . بنابراین معلمان استتدریس و آموزش  هاساعتبیشتر از  مراتببهیک عکس یا بروشور آموزشی 

از دیگر نتایج ي داشته باشند. اژهیودر آموزش دروس خود (عملی و نظري) باید به این موضوع توجه  بدنی

ه، امروز. است 77/0که داراي بار عاملی  استي ارسانهي سواد مندقاعدهي، ارسانهبعد فرایندي مدل سواد 

. در این دشویدیگر فناوري اطالعات و ارتباطات تنها  ابزار تدریس یا یکی از موضوعات درسی محسوب نم

و، صدا، انیمیشن، گرافیک ئمتن، وید مانندمتفاوت  يهامحتوا، از عناصر اطالعاتی با شکل ۀرویکرد براي ارائ

، کنندیآموزان چگونه عمل مدانش نکهیا. بسته به ندکنیاستفاده م شدهيسازهیمجازي یا شب يهاطیو مح

یا نه و براساس نتایج  دهندیکارشان را انجام م یدرستبفهمد که مواد آموزشی به تواندیمعلم م

ي مستلزم پرس و ارسانهآموزش سواد . )33(عمل آورد آمده اصالحات الزم را در مواد آموزشی بهدستبه

                                                           
1.  Bergstrom, M. Flynn & C.  
2. Thai 
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ضرورت و  ةدربار. میکنیمیی است که دریافت کرده و ایجاد  هاامیپجوي فعال و تفکر انتقادي در مورد 

 ینیبشیمیالدي پ 1980 ۀدر ده 1به آنچه تافلر توانیدر این عصر م» ياآموزش سواد رسانه«اهمیت 

شکل داده و  سازانامیو پ رانیگامیها، پها، رسانهفرستنده ةعصر فردا را گستر«کرده بود، اشاره کرد: 

در نهایت دربارة آگاهی از کاربرد و . »تبادل اطالعات، محور مانورهاي قدرت آینده خواهند بود يهاوهیش

در فرد  ياسواد رسانه يهامهارت، هگرفتبراساس مطالعات انجامگفت که  توانیمي ارسانهاجزاي سواد 

 دهدیاجتماعی را کاهش م يهاها و شبکهو تأثیرپذیري کورکورانه از رسانهکند میدید انتقادي ایجاد 

ســبب پیدایش عادت پرسشــگري، تحقیق و پژوهش، تقویت  ياآموزش ســواد رســانه. )34(

منظور برقراري ارتباطی آگاهانه و متفکرانه با رسانه، و ایجاد نگاه دقیق و تحلیل بیانی به يهامهارت

هدفمند و نقادانه،  ياگونهبه يا. با این دیدگاه سواد رســانهشــودیم يارسانه يهاامینتقدانۀ نسبت به پم

. سواد )1( سازدیو تعاملی، حوزة آموزش را با تحولی جدي و جدید مواجه م هیضمن ایجاد ارتباط دوسو

براي تحلیل، نقد  هامهارت. این دهدیمرا ارائه  هامهارتي از امجموعه آموزاندانشي به معلمان و ارسانه

ي هابرنامه، خوانندیم، در متون دیجیتالی که شوندیمو واکنش به اطالعاتی که در روبروي آنها ظاهر 

در تحقیقات کرسچ و  هامؤلفهالزم هستند. این  آنهاي اجتماعی هارسانهو  کنندیمتلویزیونی که تماشا 

) و مقدس زاده و صفاهیه 1396)، علیخانی و کریمی (2017( 3لیچ )،2019)، کرنر و کري (2019( 2لزلی

 .)1، 34 -36( اندگرفته) مورد اشاره قرار 1396(

ي معلمان تربیت بدنی از دیگر نتایج این ارسانهاز طریق سواد  تربیت بدنیبهبود کیفیت درس          

مواد درسی تربیت بدنی با و معلمان تربیت بدنی، توانمندسازي  شوندگانمصاحبه. از دیدگاه استپژوهش 

نظام  یمروزه سؤال اساس. ااستي این مدل هاتیاولواز  89/0ي با بار عاملی ارسانهکارگیري سواد به

 میاستفاده کن سیو تدر ريیادگیدر فرایند  یکمک يهايکه از فناور ستین نیدر تمام کشورها ا یآموزش

 ريیادگیفناوري را با فرایند  میتوانیآن است که چگونه م اديیو بن ديیبلکه سؤال کل م،یریاز آن بهره نگ ای

 يعنوان رویکردفناوري اطالعات به. آن کمک کند تیفیو ک تیتا به کم میساز کپارچهی ياگونهبه سیو تدر

تدریس، فراهم  يهاوهینوین، در نقش مکمل نظام آموزشی، بهبود کیفیت تدریس، تنوع بخشیدن به ش

تحصیل، توجه به  ةساختن آموزش مستمر و خودکار، کوتاه نمودن زمان آموزش، کوتاه کردن دور
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. معلمان )27( کندیاستعدادهاي فردي، انفرادي کردن آموزش و مقابله با مشکالت آموزش جمعی عمل م

ی و دانش اکتسابی خود در زمینۀ آموزش مطالب آموزشکمکبا استفاده از وسایل  توانندیم تربیت بدنی

را براي فراگیري، افزایش  آموزاندانشي علمی و عملی، کیفیت کار خود را افزایش داده و رغبت هامهارتو 

ي در آموزش درس تربیت بدنی و اثربخش کردن ارسانهو فراگیري سواد  هدفمند کردندهند. همچنین 

ي ارسانهدر خروجی مدل سواد  تواندیم تربیت بدنیي معلمان ارسانهبا استفاده از سواد  تربیت بدنیدروس 

از  یتابع يامروز و از آنجا که سوادآموز يهافناوري یدگیچیو پ شرفتیبه پ یبا نگاهباشد.  رگذاریتأث

د که کاربران کرادعا  توانیمختلف است، م يهافکري) هر جامعه در زمان ای( يانهیو زم یطیمح راتییتغ

 روزیخواندن و نوشتن د اداند که با سودانش و سوادي شده ريیفراگ ازمندین ،یاطالعات ۀو مخاطبان جامع

) افق 2019و همکاران ( 1والتونن گر است.را مطالبه شتريیب يهايها و توانمندمتفاوت است و مهارت

ي نسبتاً کمی از هاوهیشي را ترسیم و استدالل کردند که هنوز بدنۀ کنونی تحقیقات شامل ارسانهسواد 

دست آوردن ، براي بههارسانهوماسیون . در عصر ات)37(ي واقعی در مدارس است ارسانهآموزش سواد 

در آموزش و  شدتبهي و تفکر محاسباتی ارسانهي، باید آموزش سواد ارسانهتوانایی تفکر انتقادي و سواد 

)، لیچ 2019)، والتونن و همکاران (2019در تحقیقات اسچایلدر ( هامؤلفهشوند. این  دهیتندرهمپرورش 

) اشاره 1395) و بروجنی و همکاران (1395)، نیازي و همکاران (1395و طاهري ( زادهیتق)، 2017(

 .)5 ،11 ،18 ،27 ،36 ،37(اند شده

ي در آموزش درس تربیت بدنی ارسانهنتایج این مدل، بازخورد مستمر نتایج کاربرد سواد  نیترمهماز      

ي در درس تربیت بدنی ارسانهکارگیري سواد ي بازخورد، شامل ردگیري نتایج بههامؤلفه نیترمهم. است

) 69/0ي (ارسانهسواد  کاربردي مستعد هاحوزهی به بخشتیاولوو  78/0با بار عاملی  هابرنامهو اصالح 

ي طراحی شوند که نیازهاي افراد سنین مختلف را با اگونهبهي باید ارسانههستند. مداخالت آموزش سواد 

و اهداف زندگی که آنان در طول عمر خود دارند، برطرف کند. الزم است راهبردهاي تعلیم  هانقشدرك 

ي جوانان، نوجوانان، بزرگساالن، والدین و ارسانهي سواد هایستگیشاو تربیت گوناگون به شکل مؤثري 

ي ممکن است از عملکرد شناختی ارسانهت و راهبري کنند. در سنین باال، آموزش سواد کهنساالن را هدای

و روابط اجتماعی پشتیبانی کرده و به افراد کمک کند تا به شکل انتقادي اطالعات و خدمات مربوط به 

ي با برنامۀ ارسانهي مربوط به آموزش سواد هامهارتي اجتماعی، هارسانهسالمتی را ارزیابی کنند. در عصر 
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با کمترین اختالل در محتواي  تواندیمي ارسانه. با این حال، آموزش سواد )38( خورندیمدرسی پیوند 

همراه داشته اصلی برنامۀ درسی تربیت معلم گنجانده شود و بسیاري از مزایاي احتمالی آموزشی را نیز به

ي هابرنامهتا  کندیمي را به معلمان بدو خدمت ارائه اوهیشي راهبردي است که ارسانه. سواد )37(باشد 

ي جدید و جذاب متصل کنند. با این حال، اوهیشآموزان و استانداردها به آموزشی خود را به دانش

ي، چالش اصلی این حوزه است. روشن نیست که تا چه حد افراد سنین ارسانهي اثربخشی سواد ریگاندازه

. پیگیري نتایج کاربرد )5( شوندیممهم نسبت به رسانه  زیبرانگسؤالات مختلف ممکن است درگیر عاد

تربیت ي آموزشی معلمان هابرنامهمستمر  طوربهي معلمان تربیت بدنی مستلزم آن است که ارسانهسواد 

توسط دبیران تربیت بدنی گرفته شود  هارسانهرصد شود و بازخوردهاي الزم از نحوة استفاده از انواع  بدنی

 هامؤلفهي آموزشی مرتبط در این زمینه منجر شود. این هادورهو  هابرنامهبه اصالح  تواندیمکه این خود 

و  3)، والتونن2019(  )، میهان و همکاران2019و همکاران ( 2)، راسی2019( 1در تحقیقات اسچایلدر

 )5، 37 -39( اندگرفتهد اشاره قرار ) مور1397) و کرمانی (2019همکاران (

دل از مکه مدل تحلیل عاملی مرتبۀ دوم است،  3در قسمت نتایج کمی این تحقیق، براساس شکل      

ي و تدوین قواعد ارسانهبرازش مطلوبی برخوردار است. مفاهیم بازخورد مستمر نتایج کاربرد سواد 

 تربیت بدنیی درس بخشتیفیکي این مدل هستند. در هابخش نیترمهمي از اسانهرکارگیري سواد به

ي با ضریب مسیر اهرسانکارگیري سواد و بعد از آن قواعد به 88/0ترتیب بازخورد مستمر با ضریب مسیر به

 60/0ي با ضریب مسیر ارسانهي کاربرد سواد ازهاینشیپو الزامات و  81/0، پیامدها با ضریب مسیر 83/0

 اثرگذارند.  

ي فرهنگی و تربیتی آحاد هاعرصهي در ارسانهگفت، آثار ناشی از ضعف در سواد  توانیمطور کلی به     

شناخت آینده این حوزه  منظوربهجامعه، از حساسیت باالیی برخوردار است و از این حیث، تحقیق حاضر 

در حال حاضر،  هاسازمانبسیار ضرورت دارد. سرمایۀ اصلی  ي مبتنی بر این شناختهاياستگذاریسو 

عنصر کلیدي توسعۀ ورزش، نقش اساسی  عنوانبه. معلمان تربیت بدنی استمهارت و نگرش منابع انسانی 

ي، مهارت و توانایی است که ارسانهدارند. سواد  تربیت بدنیدر آموزش درس  هارسانهکارگیري در به

ر زمینۀ آموزش باید به آن مجهز شوند تا بتوانند در شرایط مختلف محیطی و د تربیت بدنیمعلمان 
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نیازمند نگاه سیستمی و کالن  تربیت بدنیبهبود مستمر کیفیت درس آموزشی از آن استفاده بهینه کنند. 

در مدارس است. در واقع براي  تربیت بدنیروشی براي تعالی درس  عنوانبهي ارسانهي از سواد ریگبهرهبه 

ي را همچون سیستم تعالی در نظر گرفت که با ارسانهسواد  توانیم تربیت بدنیی به درس بخشتیفیک

نتایج این ي مطلوبی را در آن شاهد بود. هایخروجی به فرایندهایش، دهجهتي آن و هايورودتقویت 

کارگیري ي و همچنین بازخورد مستمر از نتایج بهاهرسانتحقیق نشان داد که تدوین قواعد مرتبط با سواد 

تربیت معلمان را تسهیل کند.  تربیت بدنیدر آموزش درس  هارسانهاستفادة مطلوب از  تواندیماین قواعد 

ۀ رستۀ شغلی خود باید واسطبهو  شوندیمقشري فعال و مؤثر در آموزش و پرورش شناخته  عنوانبه بدنی

 توانندیمفعالیت داشته باشند. این قشر  تربیت بدنیي درس هاکالسدر هر دو زمینۀ علمی و عملی در 

تربیت بدنی و ورزش در  الياعت ي را فراهم کنند.آموزدانشبا دانش و توانایی خود زمینۀ پیشرفت ورزش 

عمل آید. بازنگري در جاري ورزش به يهابرنامه است که تحولی سازنده و مثبت در میسر زمانی عۀ ماجام

است  ياجانبهنیازمند تحقیقات گسترده و همه ،ترکارساز و جامع ياتدوین برنامه و جاري و گذشته مۀبرنا

در  ۀتعیین و صحت انطباق آن را با نیازهاي اساسی جامع را مۀ جدیدبرنا یمشکه نتایج آنها بتواند خط

 . حال تحول ما تضمین کند

 

 پیشنهادهاي کاربردي 

 شودیمی بود، پیشنهاد بار عاملاز آنجا که مؤلفۀ کاربرد رسانه در زندگی امروزي داراي بیشترین     

منظور ي آموزش و پرورش بههابرنامهدر سرلوحۀ  تربیت بدنیبراي معلمان  رسانهآموزش فراگیر انواع 

ي هابرنامهي و گنجاندن آن در ارسانهکارگیري سواد قرار گیرد. تدوین قواعد به تربیت بدنیتدریس درس 

را  تربیت بدنیي نوین براي معلمان درس هارسانهورود به عصر  تواندیم تربیت بدنیسراسري درس 

میزان مهارت  شودیمدر آموزش کند. همچنین پیشنهاد  هارسانهکارگیري تسهیل کند و آنها را ملزم به به

ي آموزشی مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد و متناسب هارسانهدر استفاده از  تربیت بدنیو توانایی معلمان 

ي ارسانهبا توجه به ضرورت و اهمیت سواد  شودیمبا آن برنامۀ آموزشی کاربردي تدوین شود. پیشنهاد 

قاي جایگاه این درس در آموزش و پرورش، و در نتیجۀ آن ارت تربیت بدنیدر دستیابی به اهداف درس 

برگزار شود. در نهایت با توجه  تربیت بدنیي ضمن خدمت در این زمینه براي معلمان هادورهو  هاکارگاه

معلمان تربیت  شودیمي تصویري، پیشنهاد هارسانهمبنی بر استفاده از  شوندگانمصاحبهبه تأکید بیشتر 

 ي عملی استفاده کنند.هامهارتي براي آموزش ي تصویرهارسانهبدنی بیشتر از 
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Abstract 
The purpose of this research was to design a model of physical education 
teachers' media literacy with an emphasis on the quality of the physical 
education course.This research was performed by mixed method with 
exploratory-developmental nature. In the qualitative part, the research data 
was collected through purposeful and theoretical sampling based on in-depth 
interviews. In the quantitative phase, the samples was selected by the available 
sampling and tested by modeling the structural equations of the model arising 
from the qualitative part. In this study, there were two statistical population: 
the first was the professors in the fields of sports management, educational 
and media management (n=11 people), and the second was the male and 
female physical education teachers in Kurdistan province (n=204 people).The 
results showed that continuous improvement of the quality of physical 
education course is considered through the use of media literacy as a cycle 
whose input is "requirements and prerequisites of physical education course". 
The process of this model includes the rules of applying media literacy to the 
physical education course and the output of this process is to improve the 
quality of the physical education course. In order to improve the quality of 
physical education course, media literacy can be considered as an 
organizational excellence system in which by strengthening its inputs and 
directing its processes, it has witnessed desirable outcomes. 
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Physical education lesson, Media, Media literacy, Physical education 
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